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WinSpelling is een volledig aanpasbaar programma om de leerlingen uit de klas op hun eigen tempo te
laten oefenen op spelling. Het draait prima in elke netwerkomgeving. WinSpelling is een open programma
dat je naast elke bestaande methode kunt gebruiken: je levert zelf de inhoud aan op maat van jouw school
of klas. Die inhoud is niet enkel schriftelijk. Je kunt jouw eigen woordpakketten opnemen en door het
programma laten uitspreken. Met de stem van de eigen leerkracht. Dus perfect toepasbaar ook in Vlaanderen. Het Nederlandse idioom kan geen beletsel zijn. Na het oefenen kan de leerkracht van elke leerling
afzonderlijk de resultaten zien. Een snelle maar degelijke foutenanalyse is dus mogelijk. En daarmee
hebben we de voornaamste kwaliteiten van het programma opgesomd. Tijd dus om de bespreking iets
systematischer aan te pakken.
Deze bespreking gebeurt het beste aan de hand van de uitgebreide mogelijkheden van het programma.
Deze zijn toegankelijk via het hart van WinSpelling, het menu met de instellingen (zie afbeelding hierna).

Zoals je ziet, kun je in dit menu heel wat instellen.




Je kunt het [Wachtwoord] dat toegang geeft tot de instellingsmogelijkheden – laten we het voor
het gemak de leerkrachtenmodule noemen – veranderen.
Je kunt bij [Hoe vaak goed?] aangeven hoe vaak een woordje van een dictee achtereen goed moet
geschreven worden (1 tot en met 3 maal).
Je kunt via [Herhaling] het programma de fout gemaakte woorden opnieuw laten aanbieden.
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In de rubriek [Weergave] bepaal je of de woorden los worden gedicteerd of in zinsverband.
Bij [Map voor leerlingenlijsten] geef je de plaats op waar het programma de leerlingenlijsten die je
daar kunt maken, moet bewaren.
Bij [Map voor dictees] geef je de plaats op waar het programma de dictees die je daar kunt maken,
moet bewaren. Je kunt er via het aankruisen van [Groepsfilter ingeschakeld] ook aangeven of de
leerling enkel de dictees voor zijn leerjaar te zien krijgt of alle dictees.

De leerkrachtoptie bij uitstek is echter de rubriek [Resultaten]. Hier krijgt de leerkracht voor elke leerling
afzonderlijke de toegang tot de volgende informatie:










Welk dictee de leerling gemaakt heeft.
Hoeveel keer achtereen een woord goed moest gemaakt worden.
Over hoeveel woorden het ging.
Of die woorden in zinsverband werden aangeboden of niet.
Hoe lang de leerling over het dictee gedaan heeft.
Of de leerling extra hulp heeft gevraagd en hoeveel keer.
Of de oefenbeurt onderbroken werd of niet.
Welke woorden fout werden geschreven en hoeveel keer. Hierbij toont het programma ook om
welke foute schrijfwijze het ging. Hierdoor is de foutenanalyse per leerling mogelijk.
De score die de leerling behaalde, uitgedrukt in procenten.

Terwijl de leerling oefent, beschikt hij in zijn scherm nog over vier knoppen. Deze helpen hem op de een of
andere manier vooruit:
De leerling krijgt het woord opnieuw te horen.
De leerling schakelt de motiverende geluiden uit.
De leerling krijgt de juiste schrijfwijze van het woord te zien.
De leerling onderbreekt de oefensessie.
Tijdens het oefenen kan de leerling zichzelf controleren. Door op het groene vinkje naast het invulvak te
klikken. Wanneer hij hetzelfde woord tweemaal na elkaar fout schreef, verschijnt de juiste schrijfwijze in
een afzonderlijk kadertje. Bij het afsluiten van de oefenbeurt krijgt de leerling feedback over zijn prestaties.
Het programma sluit aan bij de principes van de retentietraining. Lees daarover het meer dan interessante
artikel van Anneke Smits dat je via de website van Eduforce kunt binnenhalen.
Niet onbelangrijk om te weten is dat het programma, door zijn open karakter, ook kan gebruikt worden om
de spelling van vreemde talen te oefenen. Ik probeerde het zelf uit met Franse woorden en zinnen. Dit
lukte zonder problemen. Het programma kan overweg met specifieke karakters zoals é, è, ê en ç.
Een belangrijke tip voor personen die Windows Vista op de computer hebben: voer het programma uit als
administrator. Ik heb gemerkt dat je anders geen toegang krijgt tot bepaalde essentiële functies.
nieuwsbrief.leren@gmail.com

2

Nieuwsbrief Leren - Boekbespreking
Lieven Coppens
Eerder verschenen op http://boeketje-onderwijs.skynetblogs.be
Een even belangrijke tip voor de uitgever: waarom op de website bij WinSpelling geen platform maken
waarop mensen hun eigen ingetikte woordpakketten en dictees met elkaar kunnen uitwisselen? Het aantal
methoden is immers beperkt en het kan enorm tijdsbesparend zijn als niet iedereen op eigen houtje alles
moet invoeren.
Een programma dat elke eurocent meer dan waard is!
[2010-03-07]
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